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 14 2016/عدد بالغ صحفي
 

 مطارات المغرب :
 2016 يوليوزشهر حركة النقل الجوي خالل مهم لارتفاع  

 
 

 + % 12,14: للمسافرينالتجاري لنقل الجوي ا حركة -

 : 11,67حركة النقل الجوي الدولي% + 

 : 16,83حركة النقل الجوي الداخلي% + 

 مونتلاير بقائمة الخمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرين -التحاق الخط الجوي الدارالبيضاء  -
 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

مقارنة % 12,14+ قدره هام رتفاع با 2016 يوليوزخالل شهر  مسافرا 106 767 1 للمسافرين سجلت حركة النقل الجوي التجاري

 مراكش المنارةمطار  ،((% 14,07+اسافرم960 876 محمد الخامس منها  مطار حصة بلغت ،مع نفس الفترة من السنة الفارطة

  .(+% 3,85) امسافر 551 123 أكادير المسيرةر ومطا (+% 5,17) مسافرا  643 291
 

  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري
 

 
 
 

 المطارات

 المسافرون

 يوليوز
2016 

 يوليوز
2015 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
 يوليوز
2016 

 الحصيلة

 يوليوز
2016 

 يوليوز
2015 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 

 
 %46,83 %4,33 004 514 4 508 709 4 %49,63 %14,07 824 768 960 876 محمد الخامس

 %21,91 %5,66- 615 335 2 354 203 2 %16,50 %5,17 304 277 643 291 مراكش 

 %7,42 %8,46- 833 814 912 745 %6,99 %3,85 965 118 551 123 أكادير 

 %4,94 %0,04- 228 497 044 497 %4,67 %4,85 637 78 454 82 فاس سايس

 %4,54 %9,64 251 416 380 456 %5,47 %10,73 294 87 661 96  طنجة

 %4,85 %27,03 774 383 510 487 %4,44 %38,53 618 56 433 78   سال -الرباط 

 %3,38 %8,54 818 312 539 339 %4,28 %16,53 850 64 570 75 الناظور 

 %2,89 %3,16 586 281 491 290 %4,32 %15,30 215 66 345 76 وجدة

 %1,04 %31,43 398 79 355 104 %0,97 %21,93 114 14 209 17 العيون

 %0,88 %33,37 028 66 061 88 %0,81 %22,10 665 11 243 14 الداخلة

 %0,39 %16,38 519 33 008 39 %0,39 %14,36- 146 8 976 6 الصويرة

 %0,31 %9,72- 201 34 876 30 %0,18 %6,10- 445 3 235 3 ورزازات

 %0,17 %22,03- 192 22 304 17 %0,68 %3,96 544 11 001 12  الحسيمة

 %0,12 %16,84 314 10 051 12 %0,36 %76,57 602 3 360 6  تطوان

 %0,11 %22,34- 857 13 761 10 %0,12 %17,21 830 1 145 2  بني مالل

 %0,08 %3,37 795 7 058 8 %0,05 %37,35 656 901 الراشيدية

 %0,07 %6,39 062 7 513 7 %0,06 %17,70 955 124 1  طان طان

 %0,06 %11,12- 720 6 973 5 %0,05 %8,62 858 932 كلميم

 %0,03 %13,45 447 2 776 2 %0,02 %16,35 312 363 زاكورة

 %0,00    107 %0,00     بوعرفة

 %100,00 %2,20 642 839 9 581 056 10 %100,00 %12,14 834 575 1 106 767 1 المجموع
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 : حركة النقل الجوي الداخلي
 

5201 يوليوز معدل النمو (%)  الحصة (%) 6201 يوليوز   النقل  الجوي 
 الداخلي 620 166 617 142 16,83% 9,43%
 المجموع العام 106 767 1 1575834 12,14% 100%

 

سنة  من الفترة بنفس مقارنة 16,83+  %بنسبةهاما ارتفاعا  2016 يوليوز رشه خالل التجاري الداخلي الجوي النقل حركة عرفت

 .امسافر 620 166 لاستقبا، حيث تم 2015
 

 حركة النقل الجوي التجاري الدولي :

 
5201 يوليوز معدل النمو (%)  الحصة (%) 6201 يوليوز   النقل الجوي 

 الدولي 486 600 1 217 433 1 11,67% 90,57%
 المجموع العام 106 767 1 834 575 1 12,14% 100%

 

 +11,67 % بنسبة ارتفاعا يمثل ما وهو، 2016 يوليوز شهرخالل  امسافر 486 600 1 الدولي التجاري الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة
 

تعزز  فيما، +% 9,65بنسبة  ارتفاعا حركة النقل الجويمجموع  ثلثيقرابة التي تمثل أوروبا  مع التجاري الجوي النقل حركة عرفتوقد 

 .+%15,10نمو حركة النقل الجوي مع إفريقيا بتسجيلها لنسبة نمو من رقمين 
 

نموا  حركة النقل الجوي مع كل من دول المغرب العربي، الشرق األوسط واألقصى، أمريكا الجنوبية وأمريكا الشماليةكذلك كما سجلت 

 .% 15,26+و  % 39,69+و  % 13,96+و 19,22+  % بنسبهاما على التوالي 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو 2015 يوليوز 2016 يوليوز المناطق

 %67,41 %9,65 305 086 1 130 191 1 أوروبا

 %9,43 %16,83 617 142 620 166 المغرب

 %8,73 %13,96 390 135 290 154 الشرق األوسط واألقصى

 %7,62 %15,10 058 117 729 134 إفريقيا

 %3,49 %19,22 785 51 737 61 دول المغرب العربي

 %3,04 %39,69 504 38 788 53 أمريكا الشمالية

 %0,27 %15,26 175 4 812 4 أمريكا الجنوبية

 %100,00 %12,14 834 575 1 106 767 1 المجموع

 

 : حركة الطائرات
 

 نفسب مقارنة %4,45+ قدره بارتفاع حركة 899 15 بمطارات المملكة 2016 يوليوز شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 أكادير ومطار %14,23 على المنارة مراكش مطار، %50,20 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من فترةال

  6,55.% على المسيرة
 

 عبور المجال الجوي :حركة 
 

    حركة مقابل 886 17 مسجلة بذلك %13,5+ بنسبةارتفاعا  2016 يوليوزشهر  لالمغربي خالعرفت حركة عبور المجال الجوي 

   .2015الفترة من سنة  حركة المسجلة خالل نفس 757 15

 
  :الشحن الجوي 

 

 تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 3,38- بنسبة انخفاضا 2016 يوليوز شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس 

  .2015 سنة من الفترة نفس خاللالمسجلة 965,51 4  مقابل ،طن 797,44 4 تسجيل
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 :المسافرينخمس خطوط األولى من حيث عدد ال
 

 

 

 2016 غشت 10النواصر  
 
 
 
 

  (%)من مجموع حركة النقل الجوي الحصة عدد  المسافرين الخطوط الجوية

 %4,05 541 71 أورلي  باريس -محمد الخامس 

 %2,55 991 44 شارل دو كولباريس  -محمد الخامس 

 %2,48 838 43 جدة –محمد الخامس 

 %2,35 591 41 أورلي  باريس  –مراكش 

 %1,79 610 31 مونتلاير –محمد الخامس 

 %100 106 767 1 مجموع حركة النقل الجوي التجاري


